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Zycie religijne i zakonne w Polsce
na przelomie XVI i XVII wieku

Kiedy w 1605 roku do Krakowa, a wlasciwie na jego przedmiescie o nazwie
Wesola, przybyli Karmelici Bosi, znaleili si~ w samym centrum nie tylko Zycia
politycznego i kulturalnego, aIe takze religijnego Rzeczypospolitej. Liczllca
w tym czasie okolo 20 000 mieszkanc6w stolica byla dIa nich nie tylko miejscem
pozwalajllcym lepiej poznaé miejscowe uwarunkowania towarzyszllce zakladaniu
nowego klasztoru, aIe przede wszystkim dawala mozliwosé zetkni~cia si~ z kulturll i religijnoscill naszego kraju, ku czemu to mia sto - jak chyba zadne inne
w 6wczesnej Poisce - szczeg6lnie sprzyjalo. Niekiedy por6wnywano Krak6w
z Rzymem, bo, jak pisal rajca Ludwik Kromer, bylo w nim "dom6w Bozych,
klasztor6w, szpital6w mn6stwo, w kt6rych nieustala chwala i ofiara Panska bywa
sprawowana, gdzie duchowienstwa na sruzb~ BOZll poswi~conego obfitosé niemala. TaffiZe osady przestronne zakonne, swilltobliwoSCill chwalebnego zebrania
kwitnllce, w kt6rym bractwa ludzi swieckich, rozlicznymi poczty pokornie pokutujllcych, pod osobnymi zwillZki [ ... ] Panu Bogu SruzllC, za pana i panstwo
modlitwy wylewajll"l. Religijnll map~ Krakowa tworzylo bowiem nie tylko lO parafii, aIe takZe klasztory, kt6rych przy koncu XVI wieku bylo 13. Dominowa1y
zakony m~skie: dominikanie, franciszkanie, duchacy, markowie; na Kazimierzu:
kanonicy lateranscy, augustianie, paulini; na Stradomiu: bozogrobcy i bernardyni; na Piasku karme1ici trzewiczkowi. Z zakon6w zenskich jedynie trzy posiadaly
tutaj swoje klasztory: norbertanki, klaryski i duchaczki. Dopiero nast~pne stulecie
zaowocowalo niezwyklym wr~cz wzrostem liczby nowych dom6w zakonnych Narada kt6rey wiary trzymaé si~ mamy f. ..}. Przeloiona z lacinskiego
na polski przez Ludwika Kremera rayce krakowskiego, Cracoviae 1616; za: J. BlENIARZ6wNA, Z badan nad religijnosciq mieszczansfwa krakowskiego w XVII w., "Nasza Przeszlosé" 62(1984),
s. 151.
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okolo roku 1650 bylo ich okolo 20 z ogoln&,. liczb&,. prawie 1000 zakonnikow.
W 1583 r. do Krakowa przybyli na stale jezuici, nast~pnie osiedlali si~ tutaj karmeli ci bosi (1605), bonifratrzy (1609), reformaci (1625), misjonarze (1682), pijarzy (1664), kapucyni i trynitarze. Wsrod kobiet, istniejllce juz tercjarki dominikanskie, bemardynskie i augustianskie, przyj~ly habity, zas z Warszawy przybyly
wizytki i szarytke . Takze w Krakowie powstal nowy zakon, ktorego poczlltki
byly zwi&,.zane z dzialalnosci&,. wdowy po Janie Czeskim - Zofii. Przez ponad
dwadziescia lat swego Zycia realizowala pIan stworzenia domu, w ktorym opiek~
i nauk~ mogly znalezé dziewcz~ta z niezamoznych mieszczanskich rodzin. W ten
sposob w 1627 roku powstal Dom Panienski, w ktorym dzieci oprocz nauki czytania, pisania, rachunkow i podstawowych prac domowych, byly wdrazane do podstawowych praktyk religijnych i ksztaltowane pod wzgl~dem religijnym3 • Juz po
smierci Czeskiej, nauczycielki i wychowawczynie kontynuuj&,.ce jej dzielo zostaly
uznane za instytut zakonny znany pod nazw&,. Zgromadzenia Panien Ofiarowania
Najswi~tszej Maryi Panny, populamie zwanych prezentkami4 .
Obserwuj&,.c zjawisko niezwyklego wzrostu ilosci klasztorow w jednym
tylko miescie, trzeba zauwaZyé, iz Krakow nie byl w tym wzgl~dzie wyj&,.tkiem.
Podobne tendencje mozna zaobserwowaé w tym czasie w wielu regionach Rzeczypospolitej. Niejako w sposob oczywisty nasuwaj&,. si~ pytania o przyczyn~ tak
bujnego rozwoju Zycia zakonnego pod koniec XVI i w pierwszej polowie XVII
wieku i o jego rol~ w staropolskim spoleczenstwie. Nadal otwarta pozostaje rowniez kwestia istnienia swoistego zapotrzebowania w staropolskim spoleczenstwie
na styl zycia i duchowosé proponowan&,. i propagowan&,. przez zakony. Mozna
nawet zaryzykowaé tez~ niew&,.tpliwej atrakcyjnosci klasztoru dIa owczesnego
czlowieka, w ktorego swiadomosci pozostawal on miejscem doskonalszego - od
malzenskiego, wdowiego czy samotnego - sposobu przeZywania wlasnego Zycia.
Ten model podejscia do poszczegolnych stanow wsrOd chrzescijan usankcjonowal takZe SobOr Trydencki 5 • Widaé to zreszt&,.nie tylko w oficjalnym nauczaniu
Kosciola, aIe takZe w propagowanych przez niego wzorcach swi~tosci, do ktorej
najpewniej mozna bylo dojsé przez furt~ klasztom&,.. Wydaje si~, iz szczegolnie
w srodowisku kobiecym byl to sposob Zycia bardzo poci&:.gaj&,.cy, stwarzaj&,.cy szans~ swoiscie poj~tej niezalemosci i emancypacji. Mniszka byla z reguly lepiej wyksztalcona niz inne kobiety, a szacunek okazywany jej przez spoleczenstwo byl
Z badan nad religijnosciq mieszczanstwa... , s. 151-152.
R. G1\SIOR, Zycie i dzielo Slugi Boie} Matlri Zofii z Macie}owskich Czeskie} (1584-1650), (mps)
Krak6w 1998, s. 26-28.
4 TarnZe, s. 71.
5 "Gdyby ktos m6wil, ze stan malzenski trzeba stawiaé ponad stanem dziewictwa lub celibatu,
i ze nie jest lepiej i szcz«sliwiej pozostaé w dziewictwie lub w celibacie, niz hlczyé si« malzenstwem - niech b«dzie wykl«ty". Za: Kanony o sakramencie malienstwa, [w:] Dokumenty Sobor6w
Powszechnych, t. IV: 1511-1870, Krak6w 2005, s. 719.
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wzmocniony przez religijne argumenty. Jezeli zas Zycie w klasztorze bylo z jakis
wzgl~d6w niemozliwe do zrealizowania, niekiedy kobieta decydowala si~ na zlozenie slub6w na r~ce biskupa, obieraj&:.c na cale Zycie stan panienski, pomimo dalszego przebywania w swiecie. Dawalo jej to szczeg6lne miejsce wsr6d zwyklych
wiernych, czyni&:.c z niej osob~ calkowicie poswi~con&:. Bogu, pomimo braku klauzury. Takze ta pr6ba nasladowania mniszek ukazuje wyj&:.tkowy prestiz, jakim
cieszyly si~ one wsr6d os6b ze swojego otoczenia6 •
Brakuje wci&:.z badan, ktore pozwolilyby lepiej poznaé ewentualne argumenty przemawiaj&:.ce za atrakcyjnosci&:. Zycia zakonnego w srodowisku m~skim.
Opr6cz posiadanego powolania do tego rodzaju Zycia, niezwykle istotne s&:. czysto ludzkie okolicznosci towarzysz&:.ce jego realizacji. Wydaje si~, ze jezeli motywem bylaby jedynie ch~é zrobienia kariery, to niew&:.tpliwie lepsz&:. okazj~ ku
temu stwarzaly szeregi duchowienstwa diecezjalnego, daj&:.ce szlachcie i magnaterii mozliwosé piastowania wyzszych urz~d6w w Kosciele, a nawet i w pailstwie.
Moze zatem dIa tych, ktorzy wybierali zycie zakonne, wazniejsze byly jednak
inne motywy? Trudno dzisiaj stwierdzié i okreslié to jednoznacznie. Faktem jest,
ze np. w Krakowie stan zakonny byl bardzo popularny wsrod kandydatow pochodz&:.cych z bogatszych warstw mieszczanskich7 • Niew&:.tpliwie, aby lepiej poznaé i zrozumieé motywy decyduj&:.ce o wyborze klasztorujako miejsca realizacji
wlasnego Zycia, trzeba wnikliwiej przyjrzeé si~ takZe - a moze przede wszystkim
- religijnosci danej epoki, kt6ra z kolei pozostaje w scislym zwi&:.zku z mentalnosci&:.ludzi ksztaltowan&:. nie tylko przez tradycj~, aIe rowniez przez historyczne
realia epoki. Dlatego tez nalezaloby wpierw zarysowaé pewn&:. dziejow&:. perspektyw~ omawianych zjawisk, pozwalaj&:.c&:.lepiej zrozumieé chociaz niektore procesy zachodz&:.ce w Kosciele i spoleczenstwie na przelomie XVI i XVII wieku,
szczegolnie te, kt6re mialy wplyw na uksztaltowanie si~ swoistego stylu zycia
religijnego, a co za tym idzie, takZe zakonnego.
Odpowiedz na pytanie o ksztalt Zycia religijnego na przelomie tych dwu
stuleci nalezaloby rozpocz&:.é od analizy uformowanego u konca sredniowiecza
tradycyjnego modelu chrzescijanskiej religijnosci. Znaczne wzmocnienie struktur
Kosciola, wraz z rozbudow&:. sieci parafialnej, wplyn~o nie tylko na jego funkcjonowanie w poznosredniowiecznym spoleczenstwie, aIe takZe na model duszpasterski preferowany w kontaktach z wiernymi. Znajdowal on swoje odzwierciedlenie
przede wszystkim w systemie nakazow i zakazow, dzi~ki ktorym wszelkie przejawy Zycia chrzescijanina mogly byé poddane ocenie i kontroli nie tylko ze strony
wlasnego sumienia, aIe takZe Kosciola. Rodzilo to niebezpieczenstwo wyksztalcenia chrzescijanstwa rytualistyczno-konformistycznego, postrzegaj~cego Kosci6l

6 E. WROBEL, Kobieta w swiecie Sarmatow, [w:] Charisteria Tito Gorski Ob/ata. Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Gorskiemu, Krak6w 2003, s. 318-319.
7 J. BIENIARZOWNA, Z badan nad religijnosciq mieszczanstwa... , s. 153.
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hierarchiczny jako waznego posrednika mi~dzy wiemymi a Bogiem i wyznaczaj'l.ccego mu najwazniejsze zadanie, jakim byIo sprawowanie sakramentu - rytu,
kt6rego skutecznosé nadal jeszcze odczytywano raczej w kategoriach dziaiania
magii niz wiary8. Religijnosé ludzi wychowywanych w takim duchu znajdowaia
sw6j wyraz przede wszystkim w mnozeniu praktyk, kt6re z jednej strony zapewnialy wypelnienie koscielnych przykazan i nakaz6w, z drugiej zas byly swoistym
gwarantem bezpieczenstwa - nie tylko w zyciu doczesnym, aIe i wiecznym.
Czyz nie temu miai m.in. sIDZyé tak rozpowszechniony kult relikwii i swi~tych
czy tez praktyka odpust6w? CzIowiek konca sredniowiecza, funkcjonuj'l.ccy nieustannie w obliczu wojen, chor6b i cyklicznie powracaj'l.ccych k1~sk Zywiolowych,
a wi~c wci'l.cz niejako na pograniczu Zycia i smierci, pr6bowai wszelkich dost~p
nych mu sposob6w, by przynajmniej cz~sé siebie ocalié przed caIkowitym unicestwieniem9 . Zreszt'l.c nie tylko eschatologiczny wymiar ziemskiego zycia byl
godzien staran i zachodu. Nie do przecenienia byly wstawiennictwo i pomoc,
jakich mogli, takZe w codziennosci, udzielié swi~ci. St'l.cd niezwykla populamosé
relikwii i pielgrzymek do miejsc kultu, kt6re w pewien spos6b przyblizaly obecnosé danego patrona. JednakZe od XV wieku stopniowym przemianom pod1egal
spos6b, w jaki zwykly czIowiek podchodzii do swych niebianskich opiekun6w.
Stawali si~ oni coraz blizsi, traktowani bardzo bezposrednio nabywali niejako cech
wsp61nika uczestniczqcego solidamie w przedsi~wzi~ciu - swoistej transakcji,
gdzie za ziozon'l.c ofiar~ wiemy oczekiwai wypelnienia swych zyczen. To ilo sé
(modlitw, mszy, a wi~c pieni~dzy Iozonych na nie) w ich mniemaniu decydowaia
o skutecznosci zanoszonych blagan lO • Wysilki i ofiary podj~te w celu uzyskania
oczekiwanego skutku, cz~sto maj'l.cce w sobie wiele z zabieg6w magicznych, juz
u 6wczesnych ludzi budzii krytyczne spojrzenie lub ironi~. Erazm z Rotterdamu
w swej Pochwale glupoty (1511) ukazywai niebezpieczenstwo takiego podejscia
do praktyk religijnych, zar6wno ze strony samych wiemych, jak i duchownych,
kt6rych w gI6wnej mierze obci'l.czai odpowiedzialnosci'l.c za trwanie w takim bl~
dzie ich parafian ll . Oczywiscie Iatwiej byIo daé pieni'l.cdz, cenn'l.c rzecz czy odm6wié okreslon'l.c modlitw~, oczekuj'l.cc automatycznie spelnionego postulatu, niz
nawr6cié si~ i nasladowaé danego swi~tego w jego pod'l.czaniu za Chrystusem, bo
to bylo o wiele trudniejsze. Niezaprzeczalnie, takie powierzchowne spelnianie re-

8 J. KLOCZOWSKI, Kryzysy i reformy w chrzeScijanstwie zachodnim XIV-XVI wieku, "Znak" nr
205-206 (1971), s. 854.
9 Na ten temat wi~cej zob. m.in.: J. DELUMEAU, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w.,
Warszawa 1986; M. WLODARSKI, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Krak6w 1987;
J. KRACIK, Pokonaé czamq smieré. Staropolskie postawy wobec zarazy, Krak6w 1991; A. NOWICKA-JE:?:OWA, Sarmaci i smieré, Warszawa 1992. .
lO S. LITAK, Kryzys i reforma w Kosciele XVI wieku, "Znak" nr 205-206 (1971), s. 902.
11 ERAZMZROTTERDAMU, Pochwala glupoty, Wroclaw 1992, s. 76-80.
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ligijnych praktyk konsekwentnie prowadzilo r6wniez do splycenia ich wymiaru
i powolnego duchowego ubozenia ludzi w nich uczestnicz'lcych.
Na gruncie kultu swi~tych wzrastala r6wniez populamosé bractw religijnych, kt6re zwlaszcza w XIV i XV wieku, rozwijaly si~ bardzo pr~znie.
W sposobie funkcjonowania parafii niezwykle wazna byla nie tylko dzialalnosé
charytatywna czlonk6w bractwa, aIe swoista obrz~dowosé zwi'lzana z obchodem
swi'lt liturgicznych czy uroczystosci brackich, kt6ra tworzyla now'ljakosé zycia
duszpasterskiego i Iiturgicznego danej spolecznosci. DIa zwyklych chrzescijan
przynaleznosé do bractwa dawala swego rodzaju poczucie przynaleznosci i bezpieczenstwa, tak waznego dIa czlowieka Zyj'lcego w niepewnosci wlasnego zbawienia I2 . Szczeg6lnie ulubione formy wyrazania wlasnej religijnosci przez ludzi
zyj'lcych u schylku XV wieku to nabozenstwa rozpami~tuj'lce M~k~ Pansk<t,
a wi~c przede wszystkim Droga Krzyiowa. Wci'lZ rozwijaj'lcy si~ doloryzm znajdowal swe odbicie r6wniez w kulcie Krwi Chrystusowej, Maryi Wsp6lodkupicielki, stanowi'lc bardzo populamy motyw 6wczesnej sztuki sakralnej J3. SW'l wi~z
z Bogiem czlowiek sredniowiecza wyrazal przede wszystkim poprzez og6lnie
przyj~te praktyki, a wyksztalcaj'lce si~ stopniowo nowe formy poboznosci byly
z reguly dost~pne dIa calej spolecznosci wiemych i ukierunkowane raczej na
zbiorowe w nich uczestniczenie. Nadal wazne bylo przede wszystkim zewn~trzne
zaangaZowanie, kt6re w widzialny spos6b dawalo poczucie uczestnictwa w obrz~
dzie przyblizaj'lcym szcz~scie wieczne.
Reakcj'l na takie pojmowanie Zycia religijnego stala si~ w pewnym sensie
devotio moderna, kt6ra w koncu XIV w. pojawila si~ w Europie, preferuj'lc nowy
typ poboznosci opartej na indywidualnym kontakcie z Bogiem, rezygnuj'lcej
raczej z zewn~trznego rytu na rzecz duchowego zaangazowania I4 • Nie byl to nurt,
kt6ry mozna by bylo uznaé za masowy, jednakZe jego oddzialywanie wplyn~lo
w znacznym stopniu na ukierunkowanie Zycia religijnego na progu czas6w nowoZytnych. Z tego zr6dla zgodnie korzystaly zar6wno reforma protestancka, jak
i katolicka, chociaz historiografia bardziej sklonna jest widzieé w tej duchowosci
prekursork~ raczej reformacji niz kontrreformacji.·Niekt6rzy historycy dopatruj'l
si~ zwi'lzk6w pomi~dzy rozwojem tego nowego typu poboznosci a nurtem odnowy zakon6w zebrz'lcych, znan'l pod nazw'l obserwancji. Wsr6d zalozen tzw.

12

E. WrSNIOWSKI, Przemiany w Zyciu religijnym spoleczenstwa zachodnioeuropejskiego w XIV-

-Xv wieku, "Znak" nr 205-206 (1971), s. 873-874.
13

TarnZe, s. 871.

Zob. m.in.: J. KLOCZOWSKI, Wsp6lnoty chrzescijanskie. Grupy iycia wsp6lnego w chrzescijanstwie zachodnim od staroZytnosci do XV wieku, Krak6w 1964, s. 487-497; K. GORSKI, Uwagi
o "Rozmyslaniach dominikanskich" na tle prqd6w religijnych XV i poczqtku XVI wieku, [w: l Sredniowiecze. Studia o kulturze, t. 2, Wroclaw 1965, s. 309-315; J. MISIUREK, Zarys historii duchowosci chrzeScijanskiej, Lublin 1992, s. 41-44; 1. HUIZINGA, Jesiensredniowiecza, Warszawa 1992,
s. 211 n.
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obserwant6w, dochodz~cych do znaczenia na przelomie XIV i XV wieku, wsr6d
dominikan6w, franciszkan6w, karmelit6w i augustian6w, do najwazniejszych nalezal powr6t do zalozen pierwotnej reguly, co w codziennym qciu przejawialo
si~ z zasady w zaostrzonych przepisach i wi~kszej surowosci zycia zakonnego.
W wypadku karmelit6w byl to przede wszystkim powr6t do eremicko-kontemplacyjnego wymiaru ich egzystencji. Stanowilo to swiadome nawi~zanie do konstytucji zakonnych z 1247, kt6re zdecydowanie preferowaly kontemplacj~ w stosunku
do duszpasterstwa 15 . Zwi~zki tej odnowy z nurtem devotio moderna byly szczeg6lnie widoczne w latach 1451-1471, kiedy to urz~d przelozonego generalnego
sprawowal Jan Soreth, pozostaj~cy pod duqm wplywem tej duchowosci. Swiadczy o tym chociazby napisany przez niego komentarz do reguly zakonu, gdzie,
obok tradycji karmelitanskiej, mocno zostaly zaakcentowane elementy poboznosci przyswojone wprost z devotio moderna 16 • Mozna nawet przyj~é, iz reforma,
przeprowadzona w XVI wieku przez sw. Teres~ od Jezusa i sw. Jana od Krzyza,
byla naturaln~ kontynuacj~ tego nurtu reform w lonie rodziny karmelitanskiej.
Nie zawsze jednak mozna ukazaé bezposrednie wplywy nowej poboznosci na
przemiany wewn~trz zakon6w, cz~sciej naleq ich szukaé w szerszym kontekscie
potrzeb religijno-spolecznych i pytan, kt6re rodzily si~ wsr6d chrzescijan konca
sredniowiecza, zwlaszcza wsr6d ich duchowych e1it. Devotio moderna bylo jedn~
z odpowiedzi, aIe nie jedyn~. Bez odwolywania si~ bezposrednio do jej zalozen,
dochodzono przy pr6bach reformy zakon6w do bardzo podobnych element6w, na
kt6rych opierala si~ ta duchowosé. Podobny byl wszak kierunek poszukiwan:
odpowiedi na zapotrzebowanie religijne indywidualnego czlowieka, kt6ry stawal
si~ coraz bardziej swiadomy swej odr~bnosci, pomimo funkcjonowania w grupie
i zaleznosci od pewnej spolecznosci, pragn~cego budowaé wi~i z Bogiem raczej
na relacji milosci niz na teologicznym poznaniu.
Kolejn~ pr6b~ odpowiedzi na pytania czlowieka qj~cego na progu czas6w
nowoi:ytnych byla niew~tpliwie reformacja, kt6rej prekursorem staI si~ Marcin
Luter wywodz~cy si~ z kongregacji augustianskiej o bardzo surowej obserwancji.
Sam doswiadczal wewn~trznego zmagania wobec wizji surowego Boga, kt6rego
trzeba zjednywaé i przeblagaé poprzez pobozne praktyki, odpusty i dobre uczynki. Rozstrzygni~cie swoich w~tpliwosci i rozterek reformator znalazl w koncepcji
usprawiedliwienia czlowieka dzi~ki wierze w Boga, a nie poprzez jego osobisty
wysilek. Bylo to w pewnym sensie odwr6cenie dotychczasowego podejscia do tej
problematyki, gdyz w tradycyjnym uj~ciu wi~kszy nacisk kladziono na autorytet
Kosciola jako szafarza laski za posrednictwem sakrament6w niz na znaczenie
osobistej wiary chrzescijanina. Wazniej"szy byl zewn~trzny czyn niz wewn~trzne
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usposobienie do niego 17 • Prostllkonsekwencjll takiego podejscia do zagadnienia
usprawiedliwienia stalo si~ nie tylko zanegowanie dotychczasowej koncepcji wplywu czIowieka na wIasne zbawienie, aIe takZe podwazenie wartosci innych ludzkich wysilk6w podj~tych w celu zblizenia si~ do Boga. Stawialo to w nowym
swietle r6wniez Zycie zakonne, kt6re wraz z rozwojem doktryny protestanckiej
stracilo racj~ bytu w Kosciele. Wydana juz w roku 1521 rozprawa Lutra O Slubach zakonnych podwazala istnienie specjalnego powolania zakonnego, a w p6iniejszych swych rozwazaniach udowadnial on ponadto, iz zachowanie s1ub6w
zakonnych jest niemozliwe ze wzgl~du na naturalnll slabosé czlowieka 18 • W tym
samym duchu powstawaly dzida jego wsp6Ipracownik6w i nast~pc6w, m.in.
Apologia konfesji augsburskiej napisana przez Filipa Melanchtona w 1531 roku,
w kt6rej zycie zakonne zostalo uznane jako co najwyzej nieuzyteczny kult, nie
majllcy zaslugi u Boga 19 . Stawialo to w nowym swietle uznany dotlld za trwaly
porzlldek chrzescijanskiego swiata, w kt6rym zakony zajmowaly wazne i - jak
dotlld si~ wydawalo - niepodwazalne miejsce.
Wolanie o reform~ Kosciola znalazIo odzew nie tylko w kr~gu zwolennik6w Lutra, Kalwina czy innych przyw6dc6w ruchu reformatorskiego. W Ioni e
samego Kosciola, oslabionego przez to bolesne rozdarcie, narastalo pragnienie
UPorzlldkowania i odbudowy doktryny zaatakowanej przez przeciwnik6w. Temu
mial sluZyé Sob6r Trydencki, kt6ry - z przerwami - obradowal od 1545 do 1563
roku. Opr6cz wielu spraw, kt6rymi zaj~li si~ Ojcowie Soborowi, jednll z wazniejszych bylo Zycie zakonne. W przeciwienstwie do glos6w negujllcych sens istnienia tej formy realizacji powolania chrzeScijanskiego, sob6r niezwykle mocno
podkreslil jego wag~ i znaczenie, czynillc z niego drugi co do waznosci stan
w Kosciele. Reform~ zas tego sposobu Zycia widzial w kontynuacji dotychczasowej tradycji zakonnej i w scislejszym zachowywaniu regul i przepis6w koscielnych
przez samych zakonnik6~o. Sob6r scisle okreslil zasady funkcjonowania klasztolM. TODD, Marcin Luter, Warszawa 1983, s. 99.
Komentujilc VI przykazanie, Luter pisal: "Dlatego przykazanie to pot~pia Sluby wszelkiej
pozamalzenskiej czystosci i usuwa je, a nawet nakazuje wszystkim biednym w sumieniu skr~po
wanym, ktorzy zostali oszukani przez sluby zakonne, aby porzuciwszy ten nieczysty stan, wstilPili
w stan malzenski, zwazywszy, ze choéby Zycie klasztome poza tym bylo nawet zbozne, to jednak
zachowanie czystosci nie jest w ich mocy, a jesli w niej b~dil chcieli pozostawaé, tylko coraz bardziej i wi«<cej b«<dll musieli grzeszyé przeciwko temu przykazaniu". Za: M. LUTER, DuZy katechizm,
[w:] Wybrane ksi~gi symboliczne Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego, Warszawa 1980, s. 71.
19 Apologia Konfesji Augsburskiej, [w:] Wybrane ksi~gi symboliczne ... , s. 317-327.
20 "Poniewaz swi~ty sobor dobrze wie, jak wielki blask i korzysé w Kosciele BOZym rodzi si~
z klasztorow, poboznie ustanowionych i wlasciwie kierowanych, dlatego uznal za konieczne, ze
lepiej i doskonalej dokona si~ odnowa w dawnej i stalej dyscyplinie, gdy to, co jest w upadku,
zostanie odnowione, a b~dzie mocniejsza, gdy nakazana zostanie kontynuacja tego, co dotild zachowano. Dlatego w tym dekrecie nakazuje, aby wszyscy zakonnicy, zarowno m~zczyzni, jak
i niewiasty, stosowali i podporzildkowywali swe Zycie zasadom reguly, ktoril slubowali [ ... ], oraz
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row, zajmujltc si~ wieloma szczegolami, jak np. klauzurlt mniszek, wiekiem wymaganym do zlozenia profesji itd. Tak jak w innych dziedzinach Zycia koscielnego, takze i w tym wzgl~dzie, przepisy soborowe staly si~ na kilka wiekow
wyznacznikiem miejsca zakonow, zwlaszcza zenskich w spolecznosci Kosciola.

Zycie religijne w Polsce na przelomie XVI i XVII wieku
Nie mozna opisywaé Zycia religijnego ludzi danej epoki w oderwaniu od calego
kontekstu spoleczno-politycznego, w ktorym przychodzi im Zyé, gdyz to wlasnie
on w znacznym stopniu ksztaltuje postrzeganie nie tylko ich wlasnej osoby, drugiego czlowieka czy swojego otoczenia, aIe takZe i Boga. DIa mieszkancow Rzeczypospolitej przelom XVI i XVII wieku nie byl czasem latwym. Europa, od
pierwszej polowy XVI wieku targana wojnami religijnymi, pod wzgl~dem gospodarczym rozwijala si~ jeszcze w miar~ dobrze. Dalo si~ to odczué rowniez na
ziemiach polskich, gdzie nie tylko folwarki szlacheckie, aIe takZe gospodarstwa
chlopskie, korzystaly z koniunktury gospodarczej w Europie ksztaltowanej przez
popyt na rolnicze produkty, ktore byly podstawlt ich produkcji21 . Wplyn~lo to
niewlttpliwie takZe na poziom Zycia zwyklego czlowieka i na popraw~ warunkow
jego bytowania. Sytuacja ulegalajednak stopniowemu pogorszeniu wraz z zalamaniem gospodarczym na skutek licznych wojen prowadzonych przez Rzeczypospolitlt wlasciwie przez caly XVII wiek. Dodatkowo szerzltce si~ w takich
okolicznosciach choroby i glod przyczynily si~ do znacznych strat demograficznych, niewlttpliwie pogl~biajltcych obraz kryzysu22 • Warto rowniez dodaé,
iz Polska nie byla bynajmniej wyjlttkiem w tym wzgl~dzie na tle historii innych
europejskich krajow. Historycy wysuwajlt nawet tez~ o szeroko rozumianym kryzysie XVII wieku, ktory dotknltl wlasciwie wszystkie obszary Zycia spoleczno-politycznego owczesnej Europy. Upadek gospodarczy splotI si~ z przemianami
w ksztaltowaniu modelu wzajemnych relacji pomi~dzy tym, co publiczne, a tym,
co prywatne. Wiltza10 si~ to z nowym podejsciem do rozumienia istoty wladzy
monarszej i jej zakresu, takZe w dziedzinie ingerencji w zycie poddanych, oraz
obowiltzkow tych ostatnich wobec wladcl 3 . W wyniku tych przewartosciowan
inne poszczegolne normy i nakazy wynikajl'\.ce z reguly i charakteru zgromadzenia, w ich wlasciwej
istocie, jak rowniez przepisy dotyczl'\.ce Zycia wspolnego, wyzywienia i ubioru". Za: Dekret w sprawie zakonnikow i zakonnic, [w:] Dokumenty Soborow Powszechnych, t. IV, s. 785.
21 Por. A. WYCZANSKI, Polska w Europie XVI stulecia, Poznan 1999, s. 26-29.
22 Przykladowo, w latach 1648-1668, ludnosé Rzeczypospolitej na skutek strat terytorialnych,
dzialan wojennych, chorob i glodu zmniejszyla si" z ponad 10 do ok. 6 mIn. Za: H. SAMSONOWlCZ,
Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985, s. 200.
23 PH. AruES, Argumenty za historiq iycia prywatnego, [w:] Historia iycia prywatnego, t. 3,
red. R. Chartier, Wroclaw 1999, s. 17-18.
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w wi~kszosci kraj6w doszlo do powstania monarchi i absolutnych, zas w Rzeczypospolitej do jej powolnego, aIe calkowitego paralizu i rozkladu. Wbrew pozorom, polityczny wymiar Zycia spolecznego mial niemaly wplyw na ksztahowanie
si~ Zycia religijnego w danym kraju, a nawet na tworzenie pewnych poj~é i ideal6w religijnych. Wydaje si~, ze Rzeczypospolita przelomu XVI i XVII w. jest
szczeg6lnie wdzi~cznym terenem obserwacji tego zjawiska, kt6re przybralo tutaj
form~ okreslan,!: poj ~ciem ,,sarmatyzacji katolicyzmu".
Zjawisko to zrodzilo si~ poniek,!:d w nurcie odnowy doby potrydenckiej,
kiedy to Kosci61, wnosz,!:c do dziedzictwa minionych pokolen wlasne formy pobOZnosci i odnowione spojrzenie na zasadnicze kwestie katolicyzmu, pr6bowal odpowiadaé na duchowe zapotrzebowanie czlowieka tamtych czas6w. Dodatkowym
czynnikiem ksztahuj,!:cym oblicze Kosciola bylo mocne powi,!:zanie religii z sytuacj,!: spoleczn,!: i polityczn,!: danego kraju. I tak, np. w Rzeczypospolitej reforma
katolicka wspierana przez kolejnych wladc6w z dynastii Waz6w wplywala na
ksztahowanie polskiej religijnosci, scisle zwi,!:zanej ze spolecznym oddzialywaniem katolicyzmu. Od 2. polowy XVII wieku rodzil si~ powoli przedziwny splot
religii z elementami narodowymi, spowodowany m.in. poczuciem ci<tglego zagrozenia obu tych wartosci ze strony innowierczych s,!:siad6w. W slad za tym
nieuchronnie post~powalo zjawisko, kt6re historycy okreslaj,!:jako sarmatyzacja
katolicyzmu, polegaj,!:ce m.in. na wprowadzaniu do poboznosci element6w o rodzimym pochodzeniu, jak i na mocnym przystosowaniu calej 6wczesnej religijnosci do regionalnych zapotrzebowan i mentalnosci odbiorc6w24 . St,!:d tez
pojawily si~ np. nowe elementy w staropolskiej wizji nieba i piekla, kt6re ulegaly
swoistej polonizacji, a stosunki w nich panuj,!:ce byly odbiciem ziemskich hierarchii, uklad6w, koligacji 25 • Wszystko to bylo wyrazem dosé niskiego poziomu
wiedzy teologicznej, niech~ci do gl~bszej refleksji w tym wzgl~dzie, a nawet
swoistej megalomanii stanowej i narodowej uprawianej przez szlacht~. Nawet
nasz polski diabel byllepszy od tych zagranicznych, a swi~ci wyj,!:tkowo opiekowali si~ Rzeczypospolit'l:, kt6rej kr610w,!: byla sama Matka Boza. Poczucie
wyj,!:tkowosci spiecione z funkcjonuj,!:c,!: w swiadomosci szlachty polskiej odpowiedzialnosci,!: za losy chrzeScijanstwa i pelnienie w Europie roli przedmurza
chrzescijanstwa, rodzilo niebezpieczenstwo idealizowania wlasnej religijnosci
i przeswiadczenie o istnieniu swoistej zaZylosci z mieszkancami nieba. Wszak
nawet stosunki panuj,!:ce na dworze niebieskim, chociaz bez zarzutu, byly jednatie odbiciem ustroju Rzeczypospolitej i swoistym potwierdzeniem zasad tak
istotnych dIa szlacheckiego i magnackiego swiata.

24 Zob. J. TAZBIR, Szlachta i teologowie. Studia z dziej6w polskiej kontrreformacji, Warszawa
1987, s. 230-267.
251. TAZBIR, Lyzka dziegciu w ekumenicznym miodzie, Warszawa 2004, s. 177-178.
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Wydaje si~, ze te go rodzaju mentalnosé w pelni realizowala si~ poprzez
srodki, jakie niosl ze sob'l barok. Teatralnosé, w ktorej glown'l rol~ odgrywal gest
przeksztalcaj'lcy kazdy obrz~d religijny w pewnego rodzaju przedstawienie, mocno
oddzialywala na umysly i serca ludzi tej epoki. Byla to swoista odmiana w szarosci
dnia, dostarczaj'lca nowych podniet Zyciu religijnemu i pozwalaj'lca na odczucie
wspoluczestnictwa w czyms wie1kim - odpowiadaj'lcym wielkosci Boskiego majestatu. Swi~towano zatem cz~sto, gdyz nawet po reformie trydenckiej, ktora
w znacznej mierze zmniejszyla liczb~ dni swi'ltecznych w roku, pozostalo ich 38
(oprocz niedziel)26. To cale bogactwo form, przepych i przesada mialy takZe podkreslaé cale pi~kno katolickiej liturgii, ktora powoli odradzala si~ w nowym blasku
po reformacyjnych "zaémieniach". Nawi'lzywano zatem, "mimo nowej formy
artystycznej, do archaicznej w gruncie rzeczy logil:<:i: co wazne - jest wielkie,
kosztowne, zachwycaj'lce. Nalezy olsnié, by porwaé masy, bardziej wszak podatne na wrazenia niz na skomplikowane argumenty. Swi'ltynie upodobnialy si~
do palacow, a uroczystosci religijne do widowisk,,27. Takiemu podejsciu do obrz~dow re1igijnych dodatkowo sprzyjalo nadawanie sakralnego wymiaru uroczystosciom panstwowym. Scisle pol'lczenie swieckich elementow swi~ta, np. ku
uczczeniu koronacji czy pogrzebu krola, zwyci~stwa militamego nad wrogiem
czy narodzin nast~pcy tronu z akcentami koscielnymi, bylo czyms bardzo naturalnym i normalnym w owczesnym spoleczenstwie. Wplywalo to dodatkowo na
rozwoj form, dzi~ki ktorym mozna bylo lepiej wyrazié nie tylko uczucia patriotyczne czy przywi'lzanie do wladcy, aIe takZe wlasn'lPoboznosé 28 .
Jednak religijnosé baroku ksztahowala si~ nie tylko jako odpowiedi: na
duchowe zapotrzebowanie czlowieka tamtych czasow, aIe wyrastala rowniez na
glebie reformy potrydenckiej utrwalaj'lcej opisany wyzej wzorzec poboznosci.
Wbrew wezwaniom Erazma z Roterdamu, by chrzescijanstwo na nowo skupié
wokol Ewangelii, a nie tylko samego kultu, postanowienia soboru raczej wzmacnialy ten ostatni, widz'lc w nim szans~ na odzyskanie dIa katolicyzmu tych, ktorzy odeszli z Kosciola. Teologowie i duszpasterze cz~sto opierali swoje dzialanie
na zasadzie obrony tych dziedzin zycia koscielnego, ktore zostaly szczegolnie
zaatakowane przez innowiercow, przede wszystkim zas sakramentow, hierarchii
i duchowienstwa. Kosciol w pewnym sensie sam doprowadzil do jeszcze wi~k
szego wzmocnienia kultu, niejednokrotnie mniej wazne dot'ld praktyki czyni'lC
zasadniczymi tylko z tego wzgl~du, ze zostaly zanegowane przez przeciwnikow.
Zreszt'l niemaly wplyw na t~ sytuacj~ mialy ust~pstwa, na ktore pozwalali ksi~za
pracuj'lcy bezposrednio w parafii, probuj'lc dostosowaé wymagania soborowe do
oczekiwan wiemych. Tak stalo si~ np. w przypadku czci oddawanej obrazom,
J. KRACIK, Powszechny, apostolski, w histori~ wpisany, Krak6w 2005, s. 177.
Tarnze, s. 263.
28 M. ROZEK, Uroczystosci w barokowym Krakowie, Krak6w 1976, s. 176-177.
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kt6rej rozw6j, pomimo jasnych sformulowatl soboru w tym wzgl~dzie, trudno bylo
zahamowaé i poddaé jakiejkolwiek kontroli, zwlaszcza ze cz~sto byl wspierany
przez samych duszpasterzy29. Za sprawqjezuit6w nastqpil tez niespotykany dotqd
rozw6j kultu swi~tych. Dzi~ki Zywotom Swù~.tych ks. Piotra Skargi miliony polskich katolik6w mialy okazj~ poznaé ich sylwetki, gdyz opublikowane po raz
pierwszy w Wilnie w 1579 roku dzielo doczekalo si~ rychlo wielu wznowien,
osiqgajqc do konca XVIII wieku rekordowll ilosé 16 wydan30 • Te swoiste biografie, pisane raczej w celu ukazania wzorc6w do nasladowania niz fakt6w historycznych, byly niezwykle populame nie tylko wsr6d os6b duchownych, aIe takZe
(a moze przede wszystkim) wsr6d zwyklych wiemych, niezaleznie od pochodzenia i plci31 • Na przestrzeni XVI i XVII stulecia grono blogoslawionych i swi~tych
zostalo poszerzone o kilku Polak6w (sw. Jacek, sw. Kazimierz, sw. Stanislaw
Kostka), dajllc dodatkowy asumpt do rozwoju kultu i zainteresowania ich Zyciem.
Trudno stwierdzié, na ile propagowane wzorce znalazly podatny grunt wsr6d
staropolskich katolik6w. O wiele prosciej jest dostrzec przejawy oddawanej im
czci, a wi~c przede wszystkim kult ich relikwii czy rozw6j r6znych form nabozenstwa.
Niezwykle istotnym elementem staropolskiej wrazliwosci byl stosunek
do smierci, kt6ry w sferze religijnej przekladal si~ na wzrost zainteresowania
M~kll Panskll. Tematyka funeralna byla wszechobecna zar6wno w literaturze, jak
i w sztuce baroku. Pogrzeb sarmacki to znowu swoisty teatr - pompa funebris,
kt6ry odbywal si~ w specjalnej scenerii i w obecnosci licznie zgromadzonych
ludzi 32 • Swiadectwem tej obrz~dowosci sllliczne kazania i mowy pogrzebowe,
kt6re nie tylko dokumentowaly rozgrywajllce si~ wydarzenia, aIe takZe ukazywaly religijny wymiar umierania. Budowaly r6wniez wzorce, kt6re mialy byé przykladem dIa tych, kt6rzy chcieli dobrze przygotowaé si~ do smierci, stajllc si~
niejako kontynuacjll podr~cznik6w ars moriendi znanych juz w sredniowieczu.
JednakZe o wiele wazniejszym zagadnieniem jest, udokumentowana przede
wszystkim przez staropolskie piesni, przemiana w podejsciu do przedstawien samej smierci. Zostala ona, tak samo jak niebo i pieklo, oswojona i spolonizowana.
J. KRACIK, Powszechny, apostolski, w histori~ wpisany, s. 260-262.
J. TAZBIR, Szlachta i teologowie, s. 225.
31 TakZe te kobiety, ktore posiadaly umiejl<tnosé czytania, niew'ltpliwie sil<galy po podstawow'l
i najbardziej dostl<pn'l duchow'llekturl<, jak'l byly biografie roznych swil<tych. Przykladowo, jednej z krakowskich mieszczek - Barbarze Langownie, napisal jezuita o. Adam Makowski, iz "nie
fabull< i niepotrzebne insze abo smieszne i krotofilne historie czytaIa, aie jako swil<ta Cecylia,
trzymala siI< Ewangeliej, psalmy tez, modlitwy, zywoty swifètych i takie ksil<gi, z ktorych siI< Panu
Bogu nauczyé sluZyé i serca do milosci Jego zapalié mogIa, rada w rl<kach rniewaIa". [Za:] A. MAKOWSKI, Kwiat swiqtobliwego iywota szlachetny panny Barbary Langi { ..}, Krakow 1555, s. 93.
32 Zob. m-in.: J.A. CHROSCICKI, Pompafunebris. Z dziej6w kultury staropolskiej, Warszawa
1974; A. LABUDA, Liturgia pogrzebu w Polsce ai do wydania Rytualu Piotrkowskiego (1631),
Warszawa 1983; A. NOWICKA-JEzowA, Sarmaci i smieré, Warszawa 1992.
29
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Efektem tych zabieg6w bylo znaczne uproszczenie wymiaru religijnego, zaskakuj&.ce nieraz swym prymitywizmem i wr~cz makabryczn&. ekscytacjq, przywodz&.C&. na pami~é raczej utwory p6znego sredniowiecza niz renesansu. Badacze
tego problemu zgodnie twierdzq, iz mialo to zwi&.zek z nowym stylem wychowania religijnego wiernych, kt6re moze nie tyle bylo realizacj&. wskaz6wek
tridentinum, co raczej pr6b&. odpowiedzi na potrzeby szerokiej rzeszy wiernych33 .
W tym tez nurcie pozostawal kult pasyjny, kt6ry narodzil si~ juz u konca sredniowiecza, aIe jego najwi~kszy rozw6j przypadl wlasnie na okres potrydencki.
Zainteresowanie topo grafi&. rniejsc zwi&.zanych z m~k&. Chrystusa zostalo na nowo
oZywione m.in. przez takich pisarzy jak Niderlandczyk Christian Andrichomius,
kt6ry zach~cal zar6wno do pielgrzymek do tych miejsc, jak i do tworzenia kalwarii poza Palestyn&.. Jego dziela: Jerusalem sicuti tempore Christi floruit et
suburbanorum eius brevis descriptio ... (Kolonia 1584) i Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis (Kolonia 1590) doczekaly si~ Iicznych wydan w XVII i XVIII w., a pierwsze z nich takZe tlumaczenia na
4
j~zyk polske . To odwolywanie si~ do doswiadczenia Iudzi znaj&.cych topografi~
miejsc, w kt6rych dokonaly si~ najwamiejsze dIa chrzescijanstwa wydarzenia, nie
tyIko rekompensowalo niejako niemoznosé osobistego udania si~ z pielgrzymk&.
do Zierni Swi~tej, aIe swiadczylo takZe o zrnianie dokonuj&.cej si~ w samych chrzescijanach. Pragnienie realistycznego odtworzenia scenerii zbawczych wydarzen
wpisywalo si~ w konkretyzm Iudzi epoki baroku, w zapotrzebowanie na obraz,
dzi~ki kt6remu blizsza i bardziej reaina stawala si~ nie tyIko przeszlosé, aIe
i pelna abstrakcji teologia. To d&.zenie do konkretu bylo takZe niejako ucieczk&.
od zbyt trudnej refleksji teologicznej, sprowadzaj&.c przeZywanie M~ki Panskiej
do czysto emocjonainego przezycia. Swiadczy o tym chociazby mocny w tym
okresie rozw6j misteri6w zwi&.zanych z tematyk&. pasyjn&.. I tak, posluguj&.c si~
chociazby przykladem pierwszej polskiej kaIwarii, zwanej od nazwiska fundatora
zebrzydowskq, pocz&.tkowe nabozenstwo drogi krzyzowej ewoluowalo w ci&.gu
XVII wieku w tzw. dr6zki, kt6re stanowily mocno rozbudowan&. form~ pierwowzoru. Szczeg6ln&. zas form&. te go nabozenstwa bylo swoiste dwudniowe misterium rozgrywaj&.ce si~ od popoludnia Wielkiego Czwartku do popoludnia w Wielki
Pi&.tek, kt6re dodatkowo pozwaialo wiernym utozsamié si~ nie tyIko z miejscem,
aIe i z czasem m~ki i smierci Jezusa. Stawalo si~ ono niew&.tpIiwie ogromnym
przeZyciem dIa uczestnicz&.cych w nim Iudzi, gdyz emocje byly dodatkowo pot~
gowane przez niezwykle teatraIn&. opraw~: odtwarzanie gest6w (m.in. umycie n6g,
krzyzowanie), unaocznienie bohater6w wydarzenia odgrywanych przez wybranych m~zczyzn czy wreszcie biczowanie, kt6re ostatecznie zaniklo w XVIII wieA. NOWICKA-JEZOWA, Sarmaci i smieré, s. 218.
H.E. WYCZAWSKI, Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 24. - W jt<zyku
polskim ksi'tzka nosila tytul: Jeruzalem, jakie bylo za czasow Chrystusa Pana (Warszawa 1671,
przekl. A.J. Frankiewicz).
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kU35 • Cala oprawa tych zdarzen sprawiala, ze nabozenstwo przeradzalo si~ raczej
w przedstawienie, kt6remu bemardyni pr6bowali nadaé charakter bardziej liturgiczny.
Kult M~ki Panskiej byl nie tylko wyrazem czci dIa tego zbawczego
wydarzenia, aIe zawieral w sobie r6wniez element zainteresowania dIa r6znych
sposob6w ukazywania cierpienia i smierci, b~d~cy przejawem pewnej fascynacji
t~ tematyk% nadal Zyw~ w ludziach 6wczesnej epoki. S~d, wydaje si~, bierze sw6j
pocz~tek m.in. powrot do sredniowiecznych praktyk pokutnych, ktore w znacznej mierze polegaly na fizycznym wyniszczaniu wlasnego ciala. Na nowo zostal
wskrzeszony zwyczaj biczowania, noszenia wlosiennicy, opasywania si~ kol~cymi
drucianymi lancuszkami czy wymyslania innych, r6wnie bolesnych sposob6w36 .
Opr6cz wymiaru scisle ascetycznego, byly to r6wniez w znacznej mierze pr6by
swoistej ekspiacji - przeblagania Boga w celu unikni~cia kary za grzechy. W podobnym nurcie pozostawala praktyka postu, kt6rego zachowywanie w okresie
reformacji uroslo do rangi swiadectwa wiemosci wobec nauczania Kosciola. Przy
czym w Poisce post byl rozumiany jako nie tylko wstrzemi~iliwosé od potraw
mi~snych, aIe r6wniez od tluszczu zwierz~cego i nabialu. Praktyka niejedzenia
okreslonych potraw obowi~zywala przez caly Wielki Post, w pi~tki oraz w wigilie Bozego Narodzenia i wazniejszych swi~t maryjnych i niekt6rych swi~tych.
Odjedzenia mi~sa powstrzymywano si~ r6wniez w sobot~ (a gorliwsi dodatkowo
w srod~), zas w tzw. Suche Dni obowi~zywaly ograniczenia co do ilosci spozywanych posilk6w37 • Post, obok wymiaru religijnego, jaki starali mu si~ nadawaé
duchowni, sluZyl takZe poskramianiu pop~dliwosci wlasnego ciala, b~d~c niezwykle cenionym przez Kosci61 srodkiem ascetycznym.
Zainteresowanie tematyk~ pasyjn% objawiaj~ce si~ m.in. zakladaniem
kalwarii, kt6re wkr6tce zacz~ly powstawaé w r6znych cz~sciach kraju, wynikalo
takZe z populamosci, jak~ cieszyly si~ w spoleczenstwie staropolskim pielgrzymki do miejsc uznawanych za swi~te lub szczyc~cych si~ posiadaniem cudownych
obraz6w czy figuro Jak zwykle, opr6cz przyczyn scisle religijnych, pielgrzymami
kierowaly z pewnosci~ takze inne motywy, jak np. ciekawosé swiata czy ch~é
latwego zarobku w przypadku oszust6w licz~cych na naiwnosé czy nieuwag~
innych. Szczeg6lnie ch~tnie nawiedzanymi miejscami byly sanktuaria maryjne,
kt6rych Rzeczypospolita w tym czasie posiadala wiele. Do najslynniejszych nalezaly: Cz~stochowa, Berdyczow na Ukrainie, Borki w powiecie krotoszynskim,
Boruny na Litwie, Chelm i Gidle38 . Trudno dzisiaj jednoznacznie zweryfikowaé
ilosé tych osrodk6w poboznosci maryjnej, chociaz niektorzy historycy s~ sklonni

35

TarnZe,

S.

237-241.

J. TAZBIR, Szlachta i teologowie, S. 222-223.
37 J. KRACIK, Powszechny, apostolski, w histori~ wpisany,
36

38

TarnZe, s. 223.

S.

221.
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okreslaé, iz bylo ich wowczas ponad 40039 • Populamosé tych miejsc wiltzala si~
niewlttpliwie z charakterystycznym dIa staropolskiej duchowosci, silnie rozwini~tym kultem Matki Bozej, ktorego znaczenie wzroslo jeszcze po roku 1656,
kiedy to krol Jan Kazirnierz oglosil Maryj~ Krolowlt Polski. Ten rys religijnosci nie
dotyczyl zresztlt tylko praktyki zycia koscielnego, lecz znalazl takZe oddzwi~k
w polskiej teologii XVI i XVII wieku, w ktorej zagadnienie NiepokaIanego Pocz~cia czy idea niewoInictwa maryjnego mialy gorIiwych i wytrwalych or~dow
nikow. Rowniez liczne modIitewniki b~dltce w codziennym uZytku wiemych slt
swiadectwem niezwyklej Zywotnosci i rozwoju nabozenstwa ku czci Maryi40 .
Upodobanie czlowieka baroku do uzewn~trzniania swoich religijnych przeZyé przejawialo si~ rowniez w bujnym rozwoju nowych form nabozenstw. Duzlt
popuiamoscilt cieszyly si~ propagowane zwlaszcza przez jezuitow nabozenstwa
czterdziestogodzinne, rowniez poswi~cone rozwazaniu M~ki Panskiej i zlozenia
Jezusa do grobu. Bylo one odprawiane w czasach szczegoinie trudnych dIa kraju,
np. podczas wojny, kI~sk Zywiolowych czy zarazy, aIe takZe w czasie bezkroIewia, sejmow i elekcji. Wymiar rownie ekspiacyjny posiadalo inne nabozenstwo,
tzw. trzydniowe. Celebrowano je w zapusty, kiedy to zabawy i pijatyki na zakonczenie kamawalu stwarzaly szczegoinie wiele powodow do pokuty i wynagradzania za popelnione grzechy. Cala uroczysta oprawa tych nabozenstw, m.in.
procesje z udzialem bractw, kazania pokutne, biczowanie, nadawaly szczegoInlt
41
rang~ tym modIitwom, czyniltc je niezwykIe popuIamymi wsrod wiemych . Niezmiennlt predyIekcjlt wsrod wiemych cieszylo si~ nadal nabozenstwo rozancowe,
a nowych zwoIennikow powoIi zyskiwaly sobie Gorzkie Zale. Te ostatnie powstaly w XVII wieku w kr~gu ksi~zy misjonarzy sw. Wincentego à Paulo, szybko
ZYskujltc trwale miejsce w polskiej poboznosci.
Oceniajltc ogolny poziom zycia religijnego na przelomie XVI i XVII
wieku, naIezy zauwazyé roznice panujltce w tym wzgI~dzie pomi~dzy poszczegoInymi stanami. Przemiany zachodzltce w Kosciele po soborze trydenckim
w najwi~kszym stopniu dotykaly szIacht~, w niewielkim zas chlopow. Wizytacje
kanoniczne staropoIskich parafii ukazujlt smutnlt prawd~, iz ci ostatni nie wywiltzywaii si~ nawet z podstawowych nakazow religijnych, jak przyst~powanie do
sakramentow, swi~towanie niedziel i swiltt oraz zachowywanie postow. Byly takie
rniejsca, jak np. Zmudz, o ktorej tamtejszy biskup Me1chior Giedroyé w roku 1587
39 Por. S. LITAK, Od Reformacji do Oswiecenia. Kosci61 katolicki w Polsce nowoiytnej, Lublin
1994, s. 112. - Jak obliczyl E. Ciupak, w XVII wieku powstalo ai: 31 % wszystkich miejsc odpustowych. Zob. E. CillPAK, Kult religijny i jego spoleczne podloie. Studia nad katolicyzmem polskim,
Warszawa 1965, s. 98.
40 J. MISIUREK, Historia i teologia polskiej duchowosci katolickiej, t. l: w. X-XVII, Lublin
1994, s. 67-69.
41 M. BEDNARZ, Jezuici a religijnosé polska (1564-1964), "Nasza Przeszlosé" 20(1964),
s.213-214.
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pisal, iz "w wi~kszej cz~sci naszej diecezji nie znajdziesz nikogo, ktory by si~
spowiadal w swym zyciu, komunikowal, znal Ojcze nasz albo umial uczynié
znak krzyza sw. Nie ma tam tez zadnego, ktory by mial jakies poj~cie o tajemnicach wiary sw. Tym jednym oni si~ zadowalaj~: «Nie jestesmy lutrami, nie
jemy mi~sa w pi~tki». Powszechnie skladaj~ ofiary grzmotom, czcz~ w~ze i d~by
jako rzeczy swi~te; ofiaruj~ obiaty duszom zmarlych i dopuszczaj~ si~ roznych
podobnych czynow plyn~cych raczej z nieswiadomosci niz z przewrotnosci,
a wr6Zby u nich nie uchodz~ za grzech,,42. Nawet na terenach, gdzie chrzescijaiistwo mialo starsz~ metryk~ niz na Zmudzi, niski poziom wiedzy religijnej sankcjonowal istnienie praktyk mocno wrosni~tych jeszcze w czasy pogaiiskie. Wies
wymagala podj~cia osobnej pracy duszpasterskiej, ktorej nie mogli sprostaé (z roznych przyczyn) miejscowi duchowni. T~ prac~ misyjn~ podj~ly w tym czasie
przede wszystkim zakony: jezuici, bemardyni i inni. Misje, polegaj~ce w glownej
mierze na wysluchiwaniu spowiedzi generalnych i udzielaniu Komunii swi~tej,
byly organizowane zasadniczo w Wielkim Poscie, w Adwencie i przed Zeslaniem Ducha Swi~tego i czasem trwaly kilka lub nawet kilkanascie tygodni 43 . Mimo niezaprzeczalnego wplywu tego rodzaju dzialalnosci duszpasterskiej na rozwoj
poboznosci, trzeba zauwa.zyé, iz miala ona charakter raczej okazjonalny. Wydaje
si~, ze o wiele wi~kszy wplyw na ksztahowanie religijnosci zwyklych ludzi mialy bractwa, ktore w XVI i XVII wieku rozwijaly si~ niezwykle bujnie na terenie
calej Rzeczypospolitej.
Sredniowiecze bylo okresem wlasciwie niczym nie ograniczonego rozkwitu bractw, ktore wyrazaly z jednej strony swoisty kolektywizm tej epoki,
w kt6rej nawet indywidualna poboznosé byla realizowana w grupie, z drugiej zas
byly wyrazem pewnego nasladownictwa .zycia monastycznego zarezerwowanego
tylko dIa stosunkowo nielicznej grupy ludzi. Dawaly poczucie solidamosci nie
tylko w wymiarze czysto ludzkim, aIe takZe eschatologicznym, wyrazaj~cym si~
m.in. w obowi~zku modlitwy za zmarlychczlonkow bractwa. Pierwsze pr6by nadania pewnych norm prawnych tej dziedzinie zycia koscielnego przyniosl Sob6r
Trydencki, a wlasciwie postanowienia papie.zy wcielaj~cych w .zycie jego postanowienia. Najwi~ksze znaczenie w tym wzgl~dzie miala bulla Klemensa VIII
z 1604 roku, ktora rezerwowala ordynariuszowi diecezji wi~kszy wplyw na powstawanie nowych bractw, zwlaszcza przy kosciolach zakonnych, ograniczaj~c
m.in. mozliwosé istnienia w jednym miejscu bractw posiadaj~cych ten sam cel
oraz wprowadzaj~c koniecznosé uzyskania aprobaty biskupiej przez juz istniej~-

42 ROSTOWSKI-MARTINOW, Lithuanicarum Societatis Jesu Historiarum libri decem, Parisiis
- Bruxellis 1877, s. 153. Za: K. DRZYMALA, Pracajezuit6w polskich nad ludnosciq wiejskq w pierwszym stuleciu osiedlenia si~ zakonu w Rzeczypospolitej, "Nasza Przeszlosé" 20(1964), s. 60.
43 M. BEDNARZ, Jezuici a religijnosé polska (1564-1964), s. 194.
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ce44 • Wbrew pozorom, te normy nie zahamowaly rozwoju, a wr~cz przeciwnie,
przyczynily si~ do jeszcze bujniejszego rozwoju tych stowarzyszen. Do najbardziej populamych, a wi~c istniejllcych przy wielu kosciolach parafialnych i zakonnych, nalezaly bractwa: rozancowe, szkaplerzne, M~ki Panskiej, sw. Anny
oraz Niepokalanego Pocz~cia NMP, propagowane m.in. przez karmelitow. I tak,
np. w siedemnastowiecznym Lwowie bylo ich okolo 20 (oprocz sodalicji marianskiej i trzeciego zakonu), zas w o wiele mniejszym Nowym SllCZU 14. Cz~sto
przy jednym kosciele istnialo po ki1ka bractw, zwlaszcza przy katedrach i kolegiatach45 • R6Znorodnosé rodzajow tego typu stowarzyszen i celow, jaki sobie
stawialy, pozwalajll rowniez lepiej ocenié kierunki duchowego i materialnego zaangazowania ludzi tamtej epoki. Do obowillZkow bowiem czlonkow bractwa nie
nalezala tylko modlitwa i wspolne uczestnictwo w liturgii, aIe takze wzajemne
wspomaganie (takZe finansowe) w razie choroby czy smierci jednego z nich.
Z czasem zacieraly si~ odr~bnosci programow poszczegolnych bractw, skupiajllc
swojll uwag~ jedynie na dewocyjnej stronie ich dzialalnosci. Wydaje si~, ze szczego1nie opieka dzialajllcych w duchu odnowy potrydenckiej biskupow w zasadniczy sposob przyczynila si~ do promocji i rozwoju tej formy wyrazu osobistej
i wspolnotowej poboznosci. Nie nalezy jednoczesnie lekcewazyé znaczenia zakonow dIa powstawania i promocji tych stowarzyszen, ktore funkcjonowaly przy
wi~kszosci klasztomych kosciolow i kaplic.

Potrydencka odnowa zycia zakonnego
Jednym z pierwszych przejawow zmian zachodzllcych w dziedzinie Zycia zakonnego byl niezwykle dynamiczny rozwoj zenskich k1asztorow, przejawiajllcy si~
przede wszystkim w zwi~kszeniu liczby zakonnic. Od lat siedemdziesilltych XVI
wieku wi~kszosé polskich zakonow odnotowala tak liczny naplyw kandydatek, iz
w wielu wypadkach zacz~lo brakowaé miejsca na pomieszczenie wszystkich mniszek. Byla to pewna nowosé, z ktorll w Rzeczypospolitej zakony nie zetkn~ly si~
na takll skal~ nawet w sredniowieczu, kiedy - mogloby si~ wydawaé - osillgn~ly
swoj szczyt liczebnosci. Przykladowo, wedlug obliczen s. Borkowskiej, w klasztorach norbertanskich na Zwierzyncu i w Strzelnie, w latach dwudziestych XVII
wieku zamieszkiwalo po okolo 120 siostr, przy czym liczba ta w nast~pnych

44 Zarzildzenia bulli Quecumque a Sede Apostolica z 7 XII 1604 zostaly przyjlete i wprowadzone na terenie diecezji krakowskiej przez bpa Marcina Szyszkowskiego na synodzie w roku 1621,
a nastlepnie w 1634 w diecezji przemyskiej. Zob. B. KUMOR, Koscielne stowarzyszenia swieckich
na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, "Prawo Kanoniczne" 10(1967), nr 1-2,
s.302-303.
45 B. KUMOR, Koscielne stowarzyszenia swieckich. .. , s. 303-304.
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latach stopniowo ulegala zmniejszeniu46 . Co bylo przyczyn<t tego niespotykanego
dot<td zainteresowania Zyciem zakonnym? Trudno udzielié jednoznacznej odpowiedzi. Niew<ttpliwie jednym z waznych czynnik6w byly charyzmatyczne osobowosci kobiet, kt6re byly prekursorkami i gorliwymi or~downiczkami reformy.
Wsr6d nich, do najwybitniejszych historia zaliczyla benedyktynk~ chelminsk<t
Magdalen~ Mort~sk<t, norbertank~ zwierzynieck<t Dorot~ K<ttsk<t i brygidk~ lubelsk<t Agnieszk~ Jastkowsk<t. Inn<t wazn<t okolicznosci<t sprzyjaj<tc<t rozwojowi
byla zaleznosé reformuj<tcych si~ klasztor6w bezposrednio od biskup6w, kt6rzy
z reguly byli zwolennikami zmian zalecanych przez dekrety soboru trydenckiego.
Wyj<ttkiem potwierdzaj<tcym t~ zasad~ wydaje si~ byé klasztor norbertanek
w Strzelnie, kt6ry pomimo pozostawania pod obediencj<t zakonu norbertan6w
przeprowadzil reform~, aIe brakowalo mu w tym wzgl~dzie niezaleznosci i samodzielnosci, kt6ra moglaby dopom6c do jeszcze pelniejszego jego rozwoju47 .
Nawet dosyé pobiezny ogl<td kondycji Zycia zakonnego w XVI wieku pozwala
poznaé przyczyny, dIa kt6rych reforma wydawala si~ niezb~dna. Nagminne lamanie zasad klauzury ustalonych jeszcze w XIII wieku, naruszanie slub6w powodowane przez dosyé dowoln<t interpretacj~ przepis6w dotycz<tcych posiadania
wlasnosci prywatnej czy wreszcie niepokoje wywolywane przez ingerencje os6b
z zewn<ttrz: krewnych, fundator6w czy dobrodziej6w, to tylko niekt6re z bol<tczek n~kaj<tcych klasztory tego czasu. ProwadzÌlo to do oslabienia Zycia duchowego samych mniszek i podzia16w mi~dzy nimi - nierzadkim zjawiskiem bylo
tworzenie frakcji wewn<ttrz wsp6lnoty czy wr~cz opozycji wobec wladzy przelozone/8 . DIatego tez wszelkie wysilki reformy poszly w kierunku powrotu do pierwotnej obserwancji, co przejawialo si~ szczeg6lnie w dzialaniu na rzecz odnowienia zasad klauzury i zaostrzenia przestrzegania ub6stwa. I tak, np. w klasztorach
benedyktynek, zreformowanych przez matk~ Magdalen~ Mort~sk<t, przeorysza
miala obowi<tzek kwartalnej kontroli 16zek i skrzyft w ce1ach si6str, aby stwierdzié,
czy zachowuj<t one slub ub6stwa i nie gromadz<t zb~dnych rzeczy, czy tez nie
przechowuj<tjakis zwierz<tt dIa rozrywki albo tez w inny spos6b nie przekraczaj<t
przepis6w zakonnych49 • Norbertanki w Strzelnie wr6cily do dawnej tradycji tzw.
depositorium, czyli oddawania prywatnej wlasnosci do wsp6lnego depozytu, by
ustrzec klasztor przed niezalemym dysponowaniem srodkami materialnymi przez
kaZd<t z si6str50 • JednakZe tym, co najlepiej charakteryzuje ducha reformy potrydenckiej, byly nowosci w dziedzinie modlitwy i formacji, a co za tym idzie, takZe
zycia wewn~trznego staropolskich zakonnic. Jednym z podstawowych srodk6w
46 M. BORKOWSKA, Reforma potrydencka u norbertanek w Strzelnie, "Nasza Przeszlosé" 100
(2003), s. 208.
47 TarnZe, s. 220.
48 TarnZe, s. 21l.
49 K. GORSKI, Matka Mortfiska, Krak6w 1971, s. 67.
50 M. BORKOWSKA, Reforma potrydencka u norbertanek w Strzelnie, s. 213.
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sprzyjaj~cych duchowemu wzrostowi byIa wprowadzana wIasciwie we wszystkich reformuj~cych siy wspolnotach modlitwa myslna. W wielu klasztorach medytacje musiaIy byé ponadto spisywane przez mniszki, co swiadczy rowniez
o koniecznosci posiadania pewnego przygotowania intelektualnego do tego rodzaju
zajycia. WIasnie rozwoj umysIowy - nacisk na ksztalcenie i zdobywanie umiejytnosci czytania i pisania - to kolejna z cech potrydenckich zmian. U benedyktynek juZ postulantki podczas polrocznego pobytu w klasztorze musialy nauczyé
siy czytaé w jyzyku polskim i Iacinskim, a jezeli nie potrafily zdobyé tej umiejytnosci w tym czasie i ewentualnie przez kolejne poI roku, nie byly dopuszczane
do profesji. Mortyska chciala siy ustrzec przed przyjmowaniem do klasztoru osob
malo inteligentnych, gdyz twierdziIa, ze one zwykle "choruj~ na umysle" i nie s~
w stanie podolaé wymaganiom zycia zakonnego. To niezwykIe docenienie roli
intelektu w formacji zakonnej dawaIo perspektywy utrzymania dosé dobrego poziomu zycia wewnytrznego zreformowanych wspolnot, co potwierdzily kolejne
dziesiyciolecia. Spisane przez zakonnice rozmyslania swiadcz~ nie tylko o ich
duchowosci, aIe rowniez o staIym kultywowaniu nawyku pracy umysIowe/ 1.
Tworczosé pisarska zakonnic nie ograniczala siy zreszt~ tylko do tego typu opracowan. Spod ich piora wyszly takZe kroniki klasztome zawieraj~ce opis waznych
wydarzen nie tylko dIa danej wspolnoty, aIe nierzadko i calego kraju. O poziomie
zycia duchowego swiadcz~ zas piesni i poezje powstale za klasztom~ furtq,
a takze mistyczne autobiografie, pisane przewaznie z polecenia przelozonych czy
spowiednikow. Przodowaly w tym wzglydzie karme1itanki, bior~c wzor z auto biografii sw. Teresy z Awili (1515-1582i 2 • Wsrod nich warto wspornnieé autobiografi y napisan~ przez Matky Teresy od Jezusa, Marianny Marchock~ (1603-1652),
czasem porownywan~ z wielk~ reformatork~ Karmelu 53 • Opisanie perypetii zwi~
zanych z uzyskaniem zgody rodzicow na wst'lPienie do klasztoru, a nastypnie
z chorobami ustawicznie j~ nykaj~cymi, byIo niejako tlem do pokazania niezwykIosci zycia wewnytrznego, w ktorych wizje Chrystusa Ukrzyzowanego oraz
wewnytrzne glosy Boga i Matki Boskiej daj~cych jej pouczenia nie nalezaly do
rzadkosci. Moze nieco rnniej opisow stanow mistycznych zawieraj~ Zywoty innych
staropoIskich rnniszek, aIe mozna w nich takZe odnaIeié wspornnienia o nadzwy-

51 K. GÒRSKI, Matka Morteska, s. 68-69. TakZe w innych klasztorach, np. u norbertanek na
krakowskim Zwierzyncu zachowane tomy spisanych medytacji swiadcz't o intensywnosci i jakosci
:i:ycia wewn~trznego mieszkaj'tcych tam zakonnic. Por. A. DYGAT, A. RYBAK, Odrodzenie klasztoru zwierzynieckiego za ksieni Doroty Kqtskie) (1591-1643), "Nasza Przeszlosé" 47(1977), s. 201.
52 K. TARGOSZ, Piorem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich
czasach, Krak6w 2002, s. 8-10.
53 A.M. MARCHOCKA, Autobiografia mistyczna Matki Teresy od Jezusa, karmelitanki base}
(Anny Marii Marchockie}), (1603-1652), red. K. G6rski, Poznan 1939; K. GÒRSKI, Anna Maria
Marchocka, m. Teresa od Jezusa (1603-1652), karmelitanka basa, "Nasza Przeszlosé" 41 (1974),
s.21-28.

Zycie religijne i zakonne w Polsce

33

czajnych laskach otrzymywanych od Boga. Mimo wszystko zdaje si~ to swiadczyé
nie tyle o duchowej egzaltacji spisujltcych je zakonnic, co raczej autentycznej pobOZnosci i gl~bokim zaangazowaniu duchowym.
W reformujltcych si~ wspolnotach zakonnice podejmowaly nieustanny
wysilek zwiltzany z bardzo wiemym zachowywaniem reguly. Norbertanki z krakowskiego Zwierzynca pod kierownictwem wybitnej ksieni Doroty Klttskiej
dzien dzielily pomi~dzy prac~ i modlitw~, w milczeniu pracujltc nad soblt. Duch
umartwienia i pokuty dominowal w ich Zyciu wewn~trznym, co odnotowala miejscowa kronikarka, podkreslajltc, iz w tym czasie wsrod nich "byla doskonalosé,
co si~ tchnie wn~trznego éwiczenia, trudno go wyrazié i opisaé,,54. Nie inaczej
bylo w innych zenskich wspolnotach, jak choéby u benedyktynek w Chelmie.
Mniszki zach~cone gorliwym przykladem Matki Magdaleny Mort~skiej tworzyly
wspolnot~, w ktorej "w prostocie i szczerosci dziwnie si~ kochaly, z prostoty
wszystko sobie w dobro obracaly"ss. Kazda z nich, pracujltc nad wlasnym uswi~
ceniem, pomagala innym w tymZe dltzeniu. Ta atmosfera niewlttpliwie oddzialywala na dziewcz~ta przebywajltce w ich szkolach k1asztomych, zapewniajltc nowe
powolania. Podobnie karmelitanki, ktore sprowadzone do Polski w 1612 roku,
szybko zyskaly sobie poparcie i zyczliwosé polskiego spoleczenstwa, szczegolnie z powodu "osobliwej obserwacyji swojej i zbudowania u wszystkich, gdyz
panien cnotami i urodzeniem zacnych do nasladowania stanu zakonnego pociltgajlt',S6. Surowosé karmelitanska wywolywala jednak takZe znaczny opor, szczegolnie w rodzicach dziewczltt pragnltcych wst'lPié do Karmelu. Te, ktore potrafily
go pokonaé, jak autorka Autobiografii mistycznej - Matka Marchocka, cz~sto
dochodzily do wyZyn Zycia wewn~trznego, zapisujltc pi~kne karty w historii duchowosci.
Jeszcze niedostatecznie zostaly przebadane archiwa m~skich klasztorow,
dlatego tez mniej informacji posiadamy na temat ksztahu potrydenckiej odnowy
w tym srodowisku. W wyniku reformacji, w XVI wieku liczebnosé k1asztorowtakZe w Rzeczypospolitej - znacznie zmalala, co mialo decydujltcy wplyw na
zahamowanie ich dalszego rozwoju. Nie sprzyjal temu rowniez niezbyt wysoki
poziom religijnego i moralnego Zycia samych mnich6w, ktorzy nierzadko mieli
problemy z przestrzeganiem podstawowych przepisow regul zakonnych. Swiadczlt o tym m.in. rozne opinie obcokrajowcow na ten temat, jak choéby wymowne
ubolewanie nuncjusza Torresa, ze "Polska nie ma galer, dokltdby mozna odsylaé
niepoprawnych zakonnik6w"S7. Sob6r trydencki, podobnie jak w przypadku mniszek, okreslil zasady zycia m~skich klasztorow. Zalecenia sprecyzowane byly
A. DYGAT, A. RYBAK, Odrodzenie klasztoru zwierzynieckiego ... , s. 197.
K. GORSKI, Matka Mort~ska, s. 29.
56 K. GORSKI, Zarys dziej6w duchowosci w Polsce, Krak6w 1986, s. BI.
57 E. RYKACZEWSKI, Relacje nuncyusz6w apostolskich i innych os6b o Polsce od r. 1548-1690,
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moze rnniej szczeg61owo, aIe dotyczyly spraw, kt6re w swoim dotychczasowym
funkcjonowaniu wykazywaly najwi~cej wad: zachowywanie reguly, uscislenie
zasad slubu ub6stwa poprzez okreslenie mozliwosci posiadania d6br przez dany
klasztor, klauzura, koniecznosé wizytacji wsp61noty zakonnej i jej zaleznosé od
miejscowego biskupa58 • Wraz z przyj~ciem dekret6w soborowych przez episkopat polski, na kolejnych synodach piotrkowskich w r. 1577 i 1589 biskupi ustalili
zasady wprowadzania reformy, takZe w odniesieniu do klasztor6w w swoich diecezjach. Nast~pne dziesi~ciolecia pokazaly, iz tacy biskupi, jak: Stanislaw Kamkowski, Stanislaw Hozjusz, Marcin Kromer, Hieronim Rozrazewski czy Jerzy
Radziwill poprzez swoj~ dzialalnosé znacznie przyczynili si~ do podniesienia poziomu zycia zakonnego w Polsce. Reforma w zakonach m~skich poszla przede
wszystkim w kierunku zapewnienia lepszej formacji zakonnik6w, uscislenia obserwancji oraz unormowaniu spraw wewn~trz konwent6w i prowincji 59 • Ruch reformatorski szybko znalazl zwolennik6w wsr6d samych zakonnik6w, szczeg6lnie
w zakonach mendykanckich, kt6re z okresu reformacji wybm~ly z rnniejszym
uszczerbkiem niz zakony rnnisze czy kanonicze. Bylo to zauwazalne chociazby
wsr6d franciszkan6w, kt6rzy na skutek odmiennego podejscia do spraw scislosci
w zachowywaniu reguly i zasad Zycia, podzielili si~ na konwentualnych i tzw.
obserwant6w (1517). Powstaj~ce nowe odlamy tego zakonu, jak bemardyni czy
reformaci, wylonily si~ pocz~tkowo jako grupy w Ioni e franciszkanskich obserwant6w, a nie jako osobne rodziny zakonne60 • W Polsce szczeg61nie dominikanie
i bemardyni podj~li Zywe wysilki dostosowania wlasnego Zycia do zasad okreslonych przez sobOr. Pr~znie w6wczas rozwijajqcy si~ w Rzeczypospolitej bemardyni, na kapitule warszawskiej w 1585 roku, podj~li pr6b~ wlasnej reformy,
przypominaj~c zakonnikom o obowi~zku codziennej, dwugodzinnej modlitwy
myslnej, o uczestnictwie we wsp61nych modlitwach w chOrze oraz koniecznosci
umartwienia. Nast~pne kapituly w latach 1588 i 1591 zaj~ly si~ reorganizacj~no
wicjatu i studi6w61 .
Znamienny jest takZe niezwykle dynamiczny rozw6j dominikan6w na
przelomie XVI i XVII wieku, kt6rego przejawem byl prawie trzykrotny - w ci~
zaledwie okolo 25 lat - wzrost liczby zakonnik6w tworz~cych polsk~ prowincj~62.

Dekret w sprawie zakonnik6w i zakonnic, s. 785- 809.
M. KANIOR, Powstanie kongregacji benedyktynskiej sw. Krzyia w Polsce, "Analecta Cracoviensia" 8(1976), s. 304-305.
60 A.H. BLAZKIEWICZ, Powstanie malopolskiej prowincji reformat6w (1587-1639), "Nasza
Przeszlosé" 14(1961), s. 70-72.
61 K. KANTAK, Bernardyni polscy, t. 2, Lw6w 1933, s. 12-18.
62 Dane z ok. r. 1580 podaj'lliczb« 300 dominikan6w prowincji polskiej, a wykaz klasztor6w
z liczb'l zakonnik6w z 1605-1606 m6wi jui: o 950. Zob. J. KLOCZOWSKI, Wielki zakon XVlI-wiecznej
Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju. Dominikanie polscy w swietle wizytacji generalnej z lat
1617-1619, "Nasza Przeszlosé" 39(1973), s. 112.
58

59

Zycie religijne i zakonne w Poisce

35

Wysilki reformacyjne zmierzaly przede wszystkim w kierunku odpowiedniej formacji tej duzej grupy, w zdecydowanej mierze mlodych kandydatow, a potem
czlonkow zakonu. Nie bylo to zadanie latwe, a nast~pne lata niejednokrotnie
pokazywaly, jak trudno poddaé zasadom reguly nawyki typowo szlacheckiego
spoleczenstwa, ktore niejednokrotnie owocowaly w Zyciu codziennym klasztoru
brakiem dyscypliny, lekcewazeniem wladzy przelozonych czy pijanstwem63 . D1atego tym wazniejsza wydawala si~ koniecznosé odpowiedniej selekcji zglaszajllcych si~ do klasztoru mlodych m~zczyzn, zwlaszcza ze wedlug obliczen ojca
Damiana a Fonseca wizytujllcego polskllProwincj~ w latach 1617-1619, ta liczba
w znacznej mierze przekraczala mozliwosci utrzymania ich przez zakon z wlasnego dochodu, jak zostalo to okreslone przez SobOr Trydencki. Aby temu zapobiec,
wyznaczono 14 klasztorow posiadajllcych prawo przyjmowania nowicjuszy i okreslono limit rocznych przyj~é. JednakZe dostrzegano, iz najwi~ksza troskll nalezalo
otoczyé ich odpowiednill edukacj~ i wychowanie64 .
Wsrod benedyktynow polskich osrodkami reformy byly przede wszystkim klasztory w Tyncu, zwlaszcza za opata Mikolaja Mieleckiego (1593-1604)
i w Lubiniu pod zarzlldem opata Stanislawa Kiszewskiego (1588-1604). !eh wysilki zmierzaly w kierunku wprowadzenia scislejszej obserwancji, uksztaltowanej
na kluniackich wzorcach, kladllcych nacisk na sluzb~ Boz4 éwiczenia duchowne,
Zycie wspolne, klauzur~, mi1czenie i przestrzeganie ubOstwa. W tym duchu zostaly
zredagowane przez opata Mieleckiego konstytucje dIa Tynca i zasady obowillZUjllce w klasztorach w Lubiniu i Swi~tym Krzyzu. Jednakze dynamik~ odnowy
w znacznej mierze hamowala instytucja komendy, z ktorll musialy zmagaé si~
r6wniez inne zakony65. Ludzie mianowani przez kr61a na stanowisko opata nie
zawsze dzialali dIa dobra danego klasztoru, cz~sciej dbajllc wi~cej o wlasne
korzysci niz o podlegajllcych im zakonnik6w. Od tej reguly zdarzaly si~ jednak
chwalebne wyjlltki. Jednym z nich byl Michal Maliszewski, opat swi~tokrzyski,
sekretarz Zygmunta III, kt6ry sprawujllc sWll funkcj~ komendatariusza, przeprowadzil reform~ opactwa na Lysej G6rze i przyczynil si~ do jego odnOwy66. Swiadczy
to r6wniez o tym, iz w okresie wdrazania przyj~tych przez kr61a i polski sejm
uchwal soboru trydenckiego, komenda niejednokrotnie okazywala si~ jednym
z czynnik6w sprzyjajllcych reformie - w istocie wiele zalezalo od osobowosci
czlowieka mianowanego na stanowisko opata. JednakZe pomimo niezaprzeczalnych zaslug niektorych opat6w komendatoryjnych, samo zjawisko komendy bylo
czynnikiem raczej negatywnie oddzialujllcym na rozw6j czy reform~ klasztor6w
w XVII i XVIII wieku.
TarnZe, s. 162-164.
J. KLOCZOWSKI, Wielki zakon XVlI-wiecznej Rzeczypospolitej. .. , s. 171-176.
65 M. KANIOR, Powstanie kongregacji benedyktynskiej sw. Krzy:ia w Polsce, s. 306-307.
66 P. SZCZANIECKI, Odnowa potrydencka w opactwie swietokrzyskim. Rzqdy Michala Maliszewskiego 1595-1608, "NaszaPrzeszlosé" 63(1985), s. 111-150.
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Mozna zaobserwowaé to takZe na przykladzie innej starej rodziny zakonnej - norbertan6w. Ich klasztor w wielkopolskim Strzelnie podjill pr6b~ adaptacji
do zmieniajilcych si~ potrzeb na miar~ swoich mozliwosci, kt6ra moze byé traktowana jako swoista pr6ba reformy. Opr6cz klopot6w wewn~trznych podsycanych przez podzialy stanowe mi~dzy zakonnikami, komenda byla czynnikiem,
kt6ry r6wniez od zewniltrz utrudnial mozliwosé zmian w duchu reformatorskim.
Prepozyci, w przewazajilcej mierze rekrutujilcy si~ z duchowienstwa diecezjalnego, byli niejednokrotnie dobrymi administratorami d6br, aIe zasadniczo brakowalo
im zrozumienia dIa specyfiki zycia zakonnego, dlatego tez zmiany zmierzaly
raczej w kierunku przeksztalcenia norbertan6w w grup~ kleru diecezjalnego niz
dokonania reformy zakonu w duchu obserwancji 67 .
Z nowych zakon6w, kt6re pojawily si~ w Poisce na przelomie XVI
i XVII wieku, na szczeg6lnil uwag~ zaslugujil oczywiscie jezuici. Utozsamiani
w calym Kosciele z dzielem reformy trydenckiej, takZe w naszym kraju przyczynili
si~ do recepcji uchwal soborowych i ksztaltowania duszpasterstwa w ich duchu.
Sprowadzeni przez biskupa Stanislawa Hozjusza w 1564 roku na Warmi~, zaj~li
si~ przede wszystkim formacjil duchowienstwa, co bylo jednil z najwi~kszych
potrzeb Kosciola w tamtym czasie. Ich pierwsze kolegium w Braniewie dalo
pocziltek licznym kolegiom i seminariom duchownym, w kt6rych ksztalcono i wychowywano w nowym duchu kandydat6w do kaplanstwa. W programie obowiilzujilcym w seminariach prowadzonych przez jezuit6w wi~kszy nacisk kladziono
na formacj~ duchowil niz intelektualnil. Idealem byl ksiildz raczej pobozny niz
uczony, wprawiony w praktyk~ pracy parafialnej, dobrze znajilcy przede wszystkim katechizm, kt6rego mial uczyé swoich parafian, i teologi~ moralnil przydatnil
szczeg6lnie w konfesjonale. Nie mozna zaprzeczyé, iz szczeg6lnie w pocziltkowym okresie wdrazania reformy trydenckiej, ich wklad w przygotowanie kadry
duchownych byl niezaprzeczalny, chociaz, poczilwszy od drugiej polowy XVII
wieku, znaczenie jezuit6w w tej dziedzinie sukcesywnie malalo na rzecz innych
zakon6w, takich jak: misjonarze sw. Wincentego à Paulo, pijarzy czy bartoszko68
wie • Moze wi~cej jeszcze od dzialalnosci dydaktycznej na uwag~ zasluguje
tw6rczosé pisarska poszczeg6lnych teolog6w jezuickich, kt6ra w znacznym stopniu przyczynila si~ do wzrostu swiadomosci religijnej nie tylko wsr6d duchownych
czy wychowank6w jezuickich kolegi6w, aie takZe wsr6d wyksztalconej cz~sci
spoleczenstwa. Do pozostalych bardziej przemawialy zakladane przez nich bractwa i kongregacje Maryjne, misje prowadzone w parafiach, dworach magnackich
i szlacheckich czy w obozie wojskowym (polowe), a takze przez licznie wydawane ksiilzki i modlitewniki. JednakZe najbardziej charakterystycznymi formami
jezuickiego oddzialywania byly rekolekcje indywidualne i teatr. Pierwsza z nich
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powoli torowala sobie drog~ wsr6d staropolskiego duchowieiistwa, by z czasem
na stale wej sé do kanonu bezposrednich przygotowaii do swi~ceii kaplaiiskich.
Stopniowo w XVII wieku pojawil si~ takZe zwyczaj odprawiania przez ksi~Zy
corocznych rekolekcji. Niekiedy, jeszcze na niewielk<t skal~, takie éwiczenia duchowe odprawialy takZe osoby swieckie, zwlaszcza uczniowie jezuickich kolegi6w69 • JednakZe pomimo niew<ttpliwego zainteresowania t<t form<t rozwoju Zycia
duchowego, trudno m6wié o szerokim jej oddzialywaniu na staropolskie spoleczenstwo. Ze zrozumialych wzgl~d6w ograniczona do stosunkowo nie1icznej grupy korzystaj<tcych, nie miala bezposredniego wplywu na przemiany religijnosci
zbiorowej. Nieco inaczej bylo w wypadku teatru propagowanego przez program
nauczania w jezuickich kolegiach. Okazji do wystawienia sztuk nie brakowalo:
swi~ta koscielne, jakies wazne wydarzenia w zyciu paiistwa czy dane go miasta,
dawalo niejednokrotny asumpt do napisania i wystawienia dialogu czy tragedii
ch~tnie ogl<tdanej przez przybyl<t publicznosé. Obraz zas, budowany przez scenografi~ i efekty techniczne (jak np. scena obrotowa), latwo zapadal w wyobrazni~,
mocno oddzialuj<tc na wyczulonego na form~ i gest czlowieka baroku70 • Trudno
wysuwaé jednoznaczne wnioski co do wplywu tej formy dzialalnosci jezuit6w na
rozw6j polskiej reIigijnosci, aIe wydaje si~, iz trudno zaprzeczyé jej wplywowi
na ksztaltowanie pewnej wrazliwosci i sposobu religijnego myslenia, kt6ry niew<ttpliwie przynosil efekty w zyciu codziennym. Godna podkreslenia jest takZe
troska, jak<tjezuici otoczyli zakony zeiiskie odczuwaj<tce potrzeb~ reformy. Tam,
gdzie bylo to mozliwe, sluZyli jako spowiednicy i kapeiani rad<t i duchow<t nauk<t.
Cenieni jako rekolekcjonisci i kaznodzieje, w znacznej mierze przyczynili si~
do odnowy Zycia duchowego staropolskich klasztor6w.
Przelom XVI i XVII wieku jest cz~sto okreslany przez historiografi~ koscieln<tjako okres potrydencki. Samo okreslenie sugeruje i jednoznacznie okresla
kierunek oddzialywaii, zmierzaj<tcych do wprowadzenia w Zycie postanowieii soboru z Iat 1545-1563. ZnaIazlo to odbicie wlasciwie we wszystkich dziedzinach
zycia Kosciola, zwlaszcza w tych, kt6re od dziesi~cioleci wymagaly reformy.
Byl to niew<ttpliwie czas odrodzenia Zycia religijnego, kt6re zaowocowalo takZe
odnow<t i bujnym rozkwitem Zycia zakonnego. Trudno rozpatrywaé ten swoisty
fenomen jedynie w kategoriach racjonalnych, pr6buj<tc wskazaé czynniki maj<tce
wplyw na jego zaistnienie. Religijnosé potrydencka formowana w czasach swoistego tryumfalizmu Kosciola katolickiego sw6j wyraz z jednej strony znalazla
w barokowej formie sztuki sluz<tcej sacrum, do dzisiaj budz<tcej niejednoznaczne
odczucia wobec nadmiaru zastosowanych srodk6w, z drugiej zas w t~sknocie za
kontemplacj<ti surowosci<tzakonnego zycia. Wszystko to niejako bylo w stanie
pomiescié si~ w bogatym wn~trzu ludzi 6wczesnej epoki, wykazuj<tcych sklonno-
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sci i zamilowanie do skrajnosci. Podejmujllc prob~ opisu .zycia religijnego ludzi
tej niezwykle ciekawej epoki, historyk wcillz napotyka na przejawy jej dwoistosci, znajdujllcej swe odbicie przede wszystkim w literaturze i sztuce. W takiej
atmosferze wzrastali ludzie, ktorzy przychodzili do klasztoru, pragnllc wiesé .zycie
doskonalsze, chociaz willzllce si~ z wieloma wyrzeczeniami i niejednokrotnie
b~dllce zaprzeczeniem dotychczasowego ich stylu bycia. Nie zawsze potrafili
uwolnié si~ z wszystkich uwarunkowan, w ktorych ich wychowano, jak choéby
uprzedzen stanowych czy roZnic majlltkowych decydujllcych w znacznej mierze o
miejscu czlowieka w staropolskim spoleczenstwie. Dlatego tez niejednokrotnie
na tym tle takZe dochodzilo za furtll klasztomll do konfliktow, jak choéby w wypadku karmelitow bosych, gdzie spory pomi~dzy zakonnikami pochodzenia szlacheckiego i mieszczanskiego wybuchly z niespotykanll dotlld silll na kapitule
prowincjalnej w Krakowie w 1649 roku7l • Takie wydarzeniajeszcze lepiej pozwalajll zrozumieé, jak trudnym zadaniem byla reforma, ktorll podj~ly zakony w tym
czasie. I chociaz wydaje si~, ze zasadniczo takZe w tej epoce nie ulegly zmianie
podstawowe funkcje klasztorow uksztaltowane w sredniowieczu, jak: modlitwa
- sruzba Boza, dzialalnosé charytatywna i edukacyjna, to jednak nale.zy podkreslié
niezwykle waznll rol~ zakonow w potrydenckiej reformie calego Kosciola. Staly
si~ one osrodkami, z ktorych duchowienstwo diecezjalne i swieccy czerpali inspiracj~ co do form i metod odnowy .zycia koscielnego w jego najwazniejszych
dziedzinach. Oceniajllc ich zaangazowanie w duchowe odrodzenie katolicyzmu,
nale.zy dostrzec, ze to wlasnie zakony staly si~ gorliwymi propagatorami poboznosci w duchu reformy trydenckiej. Dzialalnosé dydaktyczno-wychowawcza zarowno m~skich, jak i zenskich klasztorow, prowadzila do uksztaltowania nowego
pokolenia polskich katolik6w, moze nie tyle bardziej swiadomych zasad wyznawanej religii, co mocniej zaangazowanych w obron~ i odwame jej manifestowanie.
Zas nowe zakony zajmujllce si~ pracll z chorymi, jak np. bonifratrzy czy szarytki,
czy tez inicjatywy wspomagania ubogich, jak np. Arcybractwo Milosierdzia
i Bank Pobomy zainicjowane przez jezuit~ Piotra Skarg~, dawaly swiadectwo nie
tylko gl~bokiej wrazliwosci na ludzkll n~dz~, aIe takZe cillglej odpowiedzialnosci
Kosciola za t~ sfer~ .zycia spolecznego.
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